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   تهيه شده تحت عنوان : پايان نامهنامه و شركت در جلسه دفاع از هيأت داوران پس از مطالعه پايان

  ............................يادگيري عميقپردازش و تجزيه تحليل داده با استفاده از رويكرد .............................

......................................................................................................................................................................
، صحت و كفايت تحقيق انجام شده را براي اخذ درجه  ..........الناز نصيرزاده.........توسط آقاي / خانم 

 .......هاي اطالعاتمديريت سيستم.....گرايش  ....مهندسي فناوري اطالعات....رشته  ركارشناسي ارشد د
     دهند.مورد تأييد قرار مي 1394.... /.06.. /.28..در تاريخ 

 امضاء ...........منيره حسيني.......سركار خانم دكتر  استاد راهنما - 1

 امضاء ........................جناب آقاي / سركار خانم دكتر  استاد مشاور - 2

 امضاء ..........محمدجعفر تارخ......جناب آقاي دكتر  ممتحن داخلي - 3

 امضاء ..........سيد مهدي حسيني مطلق......جناب آقاي دكتر  ممتحن خارجي -4

آموزشي و معاونت  - 5
تحصيالت تكميلي 

 دانشكده

 امضاء ..............عماد روغنيان.........جناب آقاي دكتر 
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.......... مهندسي فناوري اطالعاتكارشناسي ارشد رشته ............ دانشجوي الناز نصيرزادهاينجانب .....
....... دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين هاي اطالعاتمديريت سيستمگرايش ......
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  .......................تجزيه تحليل داده با استفاده از رويكرد يادگيري عميقپردازش و .............................

......................................................................................................................................................................................................  

........، توسط شخص اينجانب انجام شده و نيمنيره حسي.با راهنمايي استاد محترم سركار خانم دكتر .......
باشد، و در مورد استفاده از كار ديگر محققان نامه مورد تأييد ميصحت واصالت مطالب نگارش شده در اين پايان

نمايم كه مطالب مندرج در پايان نامه تا كنون براي به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعالوه گواهي مي
ع مدرك يا امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري در هيچ جا ارائه نشده است و در تدوين متن دريافت هيچ نو

چنانچه در هر زمان ام. را بطور كامل رعايت كردهدانشكده مهندسي صنايع نامه چارچوب (فرمت) مصوب پايان
كارشناسي ريافت مدرك ام مشاهده گردد خود را از آثار حقيقي و حقوقي ناشي از دخالف آنچه گواهي نموده

  دانم و هيچگونه ادعائي نخواهم داشت.محروم مي ارشد

  

  امضاء دانشجو:

  تاريخ:
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  حق طبع و نشر و مالكيت نتايج
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باشد. هرگونه كپي برداري بصورت كل نامه متعلق به نويسنده آن ميپايانحق چاپ و تكثير اين  - 1

نامه يا بخشي از آن تنها با موافقت نويسنده يا كتابخانه دانشكده مهندسي صنايع پايان

  باشد.دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مجاز مي

  شد.ضمناً متن اين صفحه نيز بايد در نسخه تكثير شده وجود داشته با

باشد و بدون كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي - 2

  اجازه كتبي دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاري نيست.

  باشد.همچنين استفاده از اطالعات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذكر مراجع مجاز نمي

  

  

  

  

  * توجه: 

  از تكميل، در نسخ تكثير شده قرار داده شود. بايست پساين فرم مي
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  چكيده

 انتقال، آوري،جمع امكان كه قدرتمند بسياري شده است كامپيوترهاي توليد باعث امروزه اطالعات وريافن

ها، حجم پايگاه داده افزايش. است ساخته عملي ،كم هزينه با را هاداده از زيادي حجم ذخيره و تركيب

هاي موجود در  اما داده .سازدمي رهنمون ي ذخيره شدههاداده از اطالعات استخراج سمت به را هاسازمان

اي ارزشمند جهت استخراج اطالعات نهفته مورد استفاده توانند همانند گنجينهداده به تنهايي نميپايگاه 

هفته در حجم عظيمي ها نيز قادر به تشخيص و استخراج اطالعات نقرار گيرند. در بسياري از موارد انسان

لذا در هاي يادگيري از پايگاه داده هستند. باشند، بنابراين نيازمند ياري گرفتن از الگوريتمها نمياز داده

هاي عصبي هاي يادگيري عميق نظير شبكهترين و پركاربردترين روشنامه تعدادي از مهماين پايان

گردند و با بررسي عصبي عميق و بازگشتي ارائه مي هايپيچشي، خود رمزگذارها، شبكه باور عميق، شبكه

هاي يادگيري با يكديگر، راهكارهايي جهت انتخاب ها و مقايسه الگوريتممزايا و معايب هريك از آن

روش  .شده استاستخراج اطالعات، متناسب با پايگاه داده ارائه جهت پردازش داده و  ترين روشبهينه

يابي به بهترين نتايج در چهار حوزه روش يادگيري عميق جهت دستپيشنهادي اين تحقيق، اولين 

هاي هاي صوتي، تجزيه متون و تحليل سيگنالبندي و تفسير تصاوير پيچيده، پردازش سيگنالقطعه

  آنتني است. 6دريافتي توسط سيستم رادار 

، خود رمزگذار ،پيچشيعصبي ، شبكه عميق ، شبكه عصبيپردازش داده، عميق كلمات كليدي: يادگيري
  پايگاه داده
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  مقدمه 
هاي حوزه اي و در حال رشدي است كهيادگيري و در پي آن كشف دانش، حوزه جديد ميان رشته

مرتبط را با هم تلفيق كرده تا اطالعات و  هايمختلفي مانند پايگاه داده، آمار، علوم كامپيوتر و ساير زمينه

ها را استخراج نمايد. با رشد سريع فناوري اطالعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگي از داده

عظيمي داده در پايگاه داده خود ذخيره ها حجم استفاده از آن در دو دهه اخير تقريبا همه سازمان

در بسياري از موارد ها نياز دارند. ها و يا كشف دانش مفيد از آنها به فهم اين دادهاند. اين سازمانكرده

باشند و در اين زمينه ها نميها قادر به تشخيص و استخراج اطالعات نهفته در حجم عظيمي از دادهانسان

هاي يادگيري كه جهت . امروزه در بين الگوريتمهاي يادگيري هستندالگوريتمنيازمند ياري گرفتن از 

توجه ها گيرند، رويكردهاي يادگيري عميق بيشتر از ساير روشپردازش داده مورد استفاده قرار مي

هاي يادگيري عميق را مورد بررسي از اين رو در اين تحقيق الگوريتم .اندمحققان را به خود معطوف كرده

هاي پردازش تصوير، دادهصوتي، سيگنال هاي ها را روي چهار پايگاه داده كه شامل دادهدهيم و آنرار ميق

آنتني است، اعمال  6هاي دريافتي توسط سيستم رادار هاي پردازش زبان طبيعي و در نهايت دادهداده

  .اندشدههاي يادگيري مقايسه ايم و نتايج به دست آمده با ساير روشنموده

  

  هدف از پايان نامه 
عميق و  هاي عصبينظير شبكه عميق ييادگيرهاي الگوريتمكلي نسبت به  يارائه ديد نامهپايانهدف از 

لذا به عنوان است يادگيري عميق هاي ساير الگوريتمو عميق هاي باور ، شبكهخود رمزگذارها، بازگشتي
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ها با پرداخته و آن عميق هاي يادگيريالگوريتمبه بررسي مزايا و معايب اهداف فرعي در اين تحقيق 

 يادگيري رفتار سازي شبيه امكان كه هاييتكنيك نامهپاياندر اين  در واقعشوند. مييكديگر مقايسه 

كنند، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي فراهم رايانه وسيله به را هوشمندانه رفتار يك عنوان به انسان

   گيرند.مي

 

  تحقيقتوضيح موضوع  
ري و گيكاره آوري، بپردازش آن است. پردازش داده، جمعاستخراج اطالعات معنايي از داده، مستلزم 

در هر آموزش مدرن پردازش داده بايد  باشد.جايي موجوديت داده براي ساخت اطالعات معني دار ميجابه

اده بايد در مباحث مهم و ارجح به پردازش الكترونيكي داده نيز پرداخت. به هر حال پردازش الكترونيكي د

كند، تفاوت پردازش داده را به علم تبديل مي هاي اصلي كهگيرد. يكي از تفاوتتكنولوژي اطالعات قرار 

اطالعات  در تعريف داده و اطالعات است. به طور كلي پردازش داده جزء مرحله اوليه آناليز و تحليل

 در يادگيري. شودراي پردازش و تجزيه تحليل داده استفاده ميهاي يادگيري بالگوريتم . امروزه ازباشدمي

با  يادگيري اما. تجربه و آموزش مطالعه، طريق از دانش فهم يا آوردن دستهب از است عبارت لغت فرهنگ

هاي موجود در داده طريق از كه نوشت ايبرنامه توانمي چگونه اينكه از است عبارت دادهاستفاده از پايگاه

 را خود عملكرد يادگيري كسب نموده و به كمك تجربه ها در طول زمان،پايگاه داده و روند تغيير آن

يادگيري عميق . شود هاداده يا و برنامه ساختار در تغيير باعث است ممكن يادگيري. بهبود بخشيد

شود. اين فرآيند رح مياي از هوش مصنوعي مطجديدي است كه به عنوان زيرمجموعهموضوع 

هاي عصبي براي بهبود رفتارهايي از ماشين مانند اشين است كه از شبكهاي از يادگيري مزيرمجموعه

 كمي قدمت اينكه با موضوع اين. كندمي استفاده  يي كامپيوتر و پردازش زبان طبيعيتشخيص گفتار، بينا

   .شود تبديل حاضر تكنولوژي هايبخش انگيزترينهيجان از يكي به توانسته ولي دارد

  اند عبارتند از:هاي يادگيري وجود دارند و با پيدايش يادگيري عميق از بين رفتهموانعي كه در ساير روش

 بسيار هاينياز به داده 
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 داربرچسب هايحجم اندك داده  

 ناكارآمد و ناقص هايالگوريتم  

 بدون برچسب هايعدم وجود راهكارهايي براي يادگيري از داده  

 بنديبندي و خوشهعدم وجود روشي براي اجراي همزمان دسته 

 كند ايرايانه هايسيستمبه علت  عدم توانايي استفاده از حجم زياد داده  

 بيش برازش  

 هاانتخاب دستي ويژگي  

 هاي بدون برچسبعدم وجود راهكارهايي براي يادگيري از داده  

و  هاي بيشترتعداد اليهبرطرف نمودن موانع مذكور با استفاده از  اما رويكردهاي يادگيري عميق عالوه بر

بدون  هايداده كه توانايي كار بايادگيري  هايالگوريتمو محيا نمودن  محاسبات جداگانه براي هر اليه

  هاي پيشين برتري داشته است.را نيز دارند، در بسياري از موارد بر روش برچسب
 

  ب موضوع، انگيزه و علت انتخاتوجيه 
 امروزه شودمي جديدتر و قدرتمندتر كامپيوترهاي زيادي تعداد توليد باعث ساالنه كه اطالعات وريافن

 .است ساخته عملي ،كم هزينه با را اطالعات از زيادي حجم ذخيره و تركيب انتقال، آوري،جمع امكان

 رهنمون هاداده اين از اطالعات استخراج سمت به را غيره ما و جداول ،صداها تصاوير، ،مستندات افزايش

 كافي تنهايي به ،باشند هم زياد هاداده اگرچه كه يابيممي در هاپايگاه داده به دقيق نگاه يك با و سازدمي

ها را استخراج در اين دادههاي يادگيري وجود دارد تا بتوان اطالعات نهفته و نياز به الگوريتم نيستند

گيرند، هاي يادگيري كه جهت پردازش داده مورد استفاده قرار مييتممروزه در بين الگورنمود. ا

از اين رو در  اند.ها توجه محققان را به خود معطوف كردهرويكردهاي يادگيري عميق بيشتر از ساير روش

هاي ها را روي پايگاه دادهايم و آنهاي يادگيري عميق را مورد بررسي قرار دادهاين تحقيق الگوريتم

 هاييبه ويژگي پردازش و تجزيه تحليل داده براي م كهيبه اين نتيجه رسيد ايم.مختلف بررسي نموده
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